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บทคัดยอ 
ไดทําการศึกษาและตรวจวัดกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลดสารรังสีธรรมชาติ (238U  232Th  226Ra  และ 40K) 

และนิวไคลดสารรังสีที่มนุษยสรางขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาดที่เก็บจากบริเวณชายหาดในยางที่ไดรับผลกระทบ
จากการเกิดคล่ืนสึนามิในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 50 ตัวอยาง  สําหรับการตรวจวัดกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลดรังสี
เริ่มตนและไอโซโทปสารกัมมันตรังสีที่มนุษยสรางขึ้นในตัวอยางทรายชายหาดทั้งหมดทําไดโดยใชหัววัดแบบ
เจอรเมเนียมบริสุทธิ์  ระบบการวิเคราะหแบบแกมมาสเปกโตรเมตรีและแหลงกําเนิดรังสีมาตรฐานชนิด 
IAEA/RGU-1, IAEA/RGTh-1, KCL และ SL-2 ที่ไดรับการอนุเคราะหจากภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เพ่ือใชในการเปรียบเทียบและคํานวณหากัมมันตภาพจําเพาะของ
นิวไคลดที่ตองการ  ทําการตรวจวัดและวิเคราะหผลที่หองปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียรและวัสดุ สาขาวิชาฟสิกส คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จากผลการวิจัย พบวา  พิสัยของกัมมันตภาพจําเพาะที่ตรวจวัดได
น้ีมีคาอยูระหวาง 862.50 – 3,356.35 Bq/kg  สําหรับ 40K, 3.51- 28.58 Bq/kg สําหรับ 226Ra, 10.15 - 30.22 Bq/kg 
สําหรับ 232Th และ 0.00 – 2.39 Bq/kg  สําหรับ 137Cs  และมีคาเฉล่ียเปน 1,843.03 ± 152.49 Bq/kg, 14.88 ± 3.30 

Bq/kg, 19.19 ± 2.80 Bq/kg  และ 0.14 ± 0.11 Bq/kg  ตามลําดับ  ไดนําผลการตรวจวัดกัมมันตภาพจําเพาะของนิว
ไคลดสารรังสีธรรมชาติที่ตรวจวัดไดน้ีไปคํานวณหาคาอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (gamma-absorbed dose 
rate: D) กัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (radium equivalent activity: Raeq) ดัชนีวัดความเสี่ยงรังสีที่ไดรับจาก
ภายนอกรางกาย (external hazard index: Hex) และปริมาณรังสียังผลที่ไดรับจากภายนอกรางกายรอบป (annual 
external effective dose rate) ในบริเวณชายหาดของจังหวัดภูเก็ต และยังไดเปรียบเทียบคาตรวจวัดและคํานวณไดใน
การทําวิจัยครั้งน้ีกับคาที่ตรวจวัดไดของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขอมูลของกลุมนักวิจัยในตางประเทศทั่วโลก 
คาที่กําหนดไวโดยองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation 
and Development: OECD, 1979)  และคณะกรรมการวิทยาศาสตรขององคกรสหประชาชาติเก่ียวกับผลของรังสี
ปรมาณู (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR, 1988, 1993, 2000) 
นอกจากน้ี ยังไดนําขอมูลคากัมมันตภาพจําเพาะที่ตรวจวัดไดทั้งหมดไปจัดทําเปนแผนภาพทางรังสีอีกดวย 
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Abstract 
Specific activities of natural (238U, 232Th, 226Ra and 40K) and artificial anthropogenic (137Cs) radionuclides in 

50 beach sand samples collected from Nai Yang beach in Phuket province which was effected from 2004 tsunami 
disaster, have been studied and measured. Experimental results were obtained by using a high-purity germanium 
(HPGe) detector and gamma spectrometry analysis system and also evaluated by using the standard reference 
materials IAEA/RGU-1, IAEA/RGTh-1, KCL and SL-2 which were obtained from Department of Physics, 
Faculty of Science, Prince of Songkhla University Hat Yai Campus. Experimental set-up and measurements were 
operated and carried out at Nuclear and Material Physics Laboratory in Department of Physics, Faculty of Science, 
Thaksin University Songkhla Campus. It was found that, the beach sand specific activity ranges from 862.50 – 
3,356.35Bq/kg for 40K,  3.51- 28.58 Bq/kg for 226Ra, 10.15 - 30.22 Bq/kg for 232Th and 0.00 – 2.39 Bq/kg for 137Cs 
with mean values of 1,843.03 ± 152.49 Bq/kg, 14.88 ± 3.30 Bq/kg, 19.19 ± 2.80 Bq/kg  and 0.14 ± 0.11 Bq/kg,  
respectively. Furthermore, the results were also used to evaluate the absorbed dose rates in air (D), the radium 
equivalent (Raeq), the external hazard index (Hex) and the annual effective dose rate (AED) in all beach area. 
Moreover, experimental results were also compared to the Office of Atoms for Peace (OAP) research data, 
Thailand and global radioactivity measurements and evaluation, the recommended values which were proposed by 
the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 1979) and United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR, 1988, 1993, 2000).  Specific activities of natural and 
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artificial anthropogenic radionuclides in all of Nai Yang beach sand samples could be also used to create the 
radioactive contour maps. 
 
Keywords: specific activity, radioactive contour map, high-purity germanium (HPGe) detector, gamma 

spectrometry analysis system 

 

1. บทนํา 
 

คณะผูวิจัยไดมีความสนใจในการศึกษาและตรวจวัดคากัมมันตภาพจําเพาะ (specific activity) 
ของนิวไคลดสารรังสีธรรมชาติ (238U  232Th  226Ra  และ  40K) และนิวไคลดสารรังสีท่ีมนุษยสรางข้ึน 
(137Cs) ในตัวอยางทรายชายหาดจากบริเวณชายหาดในยางซ่ึงเปน 1 ใน 5 ชายหาดท่ีสําคัญของจังหวัด
ภูเก็ต(ชายหาดปาตอง ชายหาดกะตะ ชายหาดกะรน ชายหาดกมลา และชายหาดในยาง)ท่ีไดรับความ
เสียหายคอนขางมากจากคล่ืนสึนามิอันเปนผลมาจากการเกิดธรณีพิบัติภัยทางตอนเหนือของประเทศ
อินโดนีเซีย  เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547  นอกจากนี้ ยังสามารถใชขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดนี้
ไปคํานวณหาอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (gamma-absorbed dose rate: D) กัมมันตภาพรังสี
สมมูลของเรเดียม (radium equivalent activity: Raeq) ดัชนีวัดความเส่ียงรังสีท่ีไดรับจากภายนอก
รางกาย (external hazard index: Hex) และพรอมกันนี้ไดคํานวณปริมาณรังสียังผลท่ีไดรับจากภายนอก
รางกายรอบป (external annual effective dose) เพื่อเปนประเมินคาการเพิ่มข้ึนของความเปนอันตราย
จากรังสีในธรรมชาติ (radiation hazard arising) ของบริเวณชายหาดในยางไดอีกดวย  และยังสามารถ
นําขอมูลท่ีไดนี้ไปเปรียบเทียบกับคาท่ีตรวจวัดไดของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติและขอมูลของกลุม
นักวิจัยในตางประเทศท่ัวโลก  รวมท้ังการเปรียบเทียบขอมูลท่ีตรวจวัดและคํานวณไดดังกลาวนี้กับ
คาท่ีกําหนดไวโดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 
Coorperation and Development; OECD) และคณะกรรมการวิทยาศาสตรขององคกรสหประชาชาติ
เกี่ยวกับผลของรังสีปรมาณู  นอกจากนี้ ยังสามารถนําขอมูลกัมมันตภาพจําเพาะของของนิวไคลดสาร
รังสีธรรมชาติ และนิวไคลดสารรังสีท่ีมนุษยสรางข้ึนนี้ไปจัดทําเปนแผนภาพทางรังสี (radioactive 
contour maps) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอีกดวย  สําหรับขอมูลท่ีไดนี้ยังสามารถใชเปนขอมูล
พื้นฐานของกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลดสารรังสีธรรมชาติและนิวไคลดสารรังสีท่ีมนุษยสรางขึ้น
ในบริเวณชายหาดในยางของจังหวัดภูเก็ตตอไป รวมไปถึงการศึกษาและวิเคราะหถึงโอกาสและความ
เปนไปไดในการปองกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสีในบริเวณชายหาดในยางของจังหวัดภูเก็ตไดอีก
ทางหนึ่งดวย 
 

2. วัสดุและอุปกรณ 
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สําหรับวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการทําวิจัยนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 
1. หัววัดรังสีแบบเจอรเมเนียมบริสุทธ์ิ (HPGe) และระบบวิเคราะหแบบแกมมาสเปกโตรเมตรี บริษัท

แคนเบอรรา รุน GC 2018 
2. แหลงกําเนิดรังสีแกมมามาตรฐานชนิดซีเซียม-137 (Cs-137) โคบอลต-60 (Co-60) และแบเรียม-

133 (Ba-133) 
3. โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Genie 2000 และ ArcGIS Version 9.2 
4. แผนท่ีจังหวัดภูเก็ตและเคร่ืองบอกพิกัดทางภูมิศาสตร (Germin Etrex, USA) 
5. สารมาตรฐานอางอิง KCL  IAEA/RGU-1  IAEA/RGTh-1  และ IAEA/SL-2 ใชในการคํานวณ 

กัมมันตภาพจําเพาะของ 40K  238U (หรือ 226Ra) 232Th  และ 137Cs ตามลําดับ ในตัวอยางทราย
ชายหาดท่ีเก็บจากบริเวณชายหาดในยาง จํานวน 50 ตัวอยาง 

6. ภาชนะพลาสติกรูปทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 8.2 ซ.ม. สูง 7.5 ซ.ม. สําหรับบรรจุ
ตัวอยางทรายชายหาด 

7. อุปกรณสําหรับเก็บและเตรียมตัวอยางทรายชายหาด เชน จอบ เสียม ถุงพลาสติก และตะแกรงรอน
ทรายขนาด 325 mesh เปนตน 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การเก็บตัวอยางและเตรียมตัวอยางทรายชายหาด 
ทําการเก็บตัวอยางทรายชายหาดจากบริเวณชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 50 ตัวอยาง 

ดังแสดงบริเวณเก็บตัวอยางทรายชายหาดไวในรูปท่ี 1 หลังจากนั้นนําตัวอยางทรายมาเตรียมให
เหมาะสมตามหลักการที่เปนมาตรฐาน แลวนําไปทําการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณในตัวอยางทรายชายหาดท้ังหมด โดยใชหัววัดแบบเจอรเมเนียมบริสุทธ์ิ และระบบการ
วิเคราะหแบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ท่ีหองปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียรและฟสิกสวัสดุ หอง SC 618 
อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร (เดิม) สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา 
การตรวจวัดและวิเคราะหกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลดสารรังสีธรรมชาติ (238U  232Th  226Ra และ 

40K) และนิวไคลดสารรังสีท่ีมนุษยสรางขึ้น (137Cs) 
ใชแหลงกําเนิดรังสีแกมมามาตรฐานซีเซียม-137 (Cs-137) โคบอลต-60 (Co-60) และ

แบเรียม-133 (Ba-133) ในการปรับเทียบพลังงานแกเคร่ืองมือและระบบตรวจวัดท่ีใชในการวัด
ปริมาณกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีตองการตรวจวัดและวิเคราะหในการทําวิจัย
คร้ังนี้  ตอจากนั้น ใชขอมูลท่ีไดมาจากการทดลองในรูปของสเปกตรัมพลังงานของรังสีแกมมามาทํา
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การตรวจสอบและวิเคราะหเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาชนิดของสารกัมมันตรังสีในตัวอยางทรายท้ังหมด  
และคํานวณหากัมมันตภาพจําเพาะโดยเนนเฉพาะนิวไคลดกัมมันตรังสีบางชนิดท่ีสนใจ ไดแก  238U  
232Th  226Ra  และ 40K และรวมไปถึงการคํานวณหากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ี
มนุษยสรางข้ึน ไดแก 137Cs ท่ีสะสมในตัวอยางทรายชายหาดท้ังหมด โดยการเปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐาน KCl ซ่ึงใชในการคํานวณปริมาณของ40K ในตัวอยางทรายชายหาด และสารมาตรฐานอางอิง
ยูเรเนียม (RGU1) และทอเรียม (RGTh1)ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International 
Atomic Energy Agency; IAEA) ซ่ึงใชในการคํานวณปริมาณของ 238U หรือ 226Ra และ232Th ใน
ตัวอยางทรายชายหาด ตามลําดับ  นอกจากนี้ ยังไดใชสารมาตรฐานอางอิง SL-2 ของ IAEA ในการ
คํานวณปริมาณของ 137Cs ในตัวอยางทรายชายหาด โดยท่ีสารมาตรฐานอางอิงท้ังหมดนี้ไดรับความ
อนุเคราะหจากภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
โดยท่ีแตละตัวอยางใชเวลาในการตรวจวัด 10,800 วินาที หรือ 3 ช่ัวโมง 

 

 
 

 
การคํานวณคาดัชนีความเสี่ยงทางรังสี 

หลังจากนั้นนําผลการตรวจวัดกัมมันตภาพจําเพาะของ 226Ra   232Th และ 40K ท่ีตรวจวัดไดนี้
ไปคํานวณหาอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน กัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม ดัชนีวัดความเส่ียง

รูปท่ี 1  บริเวณเก็บตัวอยางทรายชายหาดบริเวณชายหาดในยาง จังหวดัภูเก็ต 
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รังสีท่ีไดรับจากภายนอกรางกาย และปริมาณรังสียังผลท่ีไดรับจากภายนอกรางกายรอบปในบริเวณ
ชายหาดของจังหวัดภูเก็ต และยังไดเปรียบเทียบคาท่ีตรวจวัดและคํานวณไดในการทําวิจัยคร้ังนี้กับ
คาท่ีตรวจวัดไดของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติและขอมูลของกลุมนักวิจัยในตางประเทศท่ัวโลก 
นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบกับคาท่ีกําหนดไวโดยองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD)1 และคณะกรรมการวิทยาศาสตรขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับผลของรังสีปรมาณู 
(UNSCEAR)2, 3, 4 อีกดวย 

 

4. ผลการทดลองและวิจารณ 
 

พิสัยและคาเฉล่ียของกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลดสารรังสีธรรมชาติ (238U  232Th   226Ra และ 40K) 
และนิวไคลดสารรังสีท่ีมนุษยสรางขึ้น (137Cs) 

สําหรับพิสัยและคาเฉล่ียของกัมมันตภาพจําเพาะในหนวยของ Bq/kg ของนิวไคลด 40K  226Ra 
232Th และ 137Cs ของตัวอยางทรายชายหาดจํานวน 50 ตัวอยางท่ีเก็บจากบริเวณชายหาดในยาง จังหวัด
ภูเก็ต ไดสรุปผลไวในตารางท่ี 1 ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1  พิสัยและคาเฉล่ียของกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด 40K  226Ra  232Th และ 137Cs ของ
ตัวอยางทรายชายหาดจํานวน 50 ตัวอยางท่ีเก็บจากบริเวณชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต 

พิสัยและกัมมันตภาพจําเพาะเฉล่ีย (Bq/kg) 
 

ตัวอยางทราย 
ชายหาดในยาง (50) K-40 Ra-226 Th-232 Cs-137 

พิสัย 862.50 – 3,356.35 3.51- 28.58 10.15 - 30.22 0.00 – 2.39   

คาเฉล่ีย 1,843.03 ± 152.49 14.88 ± 3.30 19.19 ± 2.80 0.14 ± 0.11 
 
การเปรียบเทียบขอมูลท่ีตรวจวัดไดกับขอมูลท่ีมีอยูในประเทศไทยและขอมูลของนกัวิจัยท่ีมีอยูท่ัวโลก 

นอกจากนี้ ยังไดแสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกัมมันตภาพจําเพาะในหนวยของ Bq/kg 
ของนิวไคลด 40K  226Ra  232Th และ 137Cs ในตัวอยางทรายชายหาดจํานวน 50 ตัวอยางท่ีเก็บจากบริเวณ
ชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต กับขอมูลท่ีมีอยูของชายหาดตางๆใน 14 จังหวัดภาคใต ดังแสดงไวใน
ตารางท่ี 2 และยังไดเปรียบเทียบขอมูลคาเฉล่ียของกัมมันตภาพจําเพาะของทรายชายหาดในยาง 
จังหวัดภูเก็ตนี้กับขอมูลของทางสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีศึกษาจากตัวอยางในประเทศไทย และ
ขอมูลของนักวิจัยท่ีรายงานไวท่ัวโลก ดังแสดงไวในตารางท่ี 3 อีกดวย 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกัมมันตภาพจําเพาะในตัวอยางทรายชายหาดในยาง จังหวัด
ภูเก็ต กับขอมูลท่ีมีอยูของชายหาดตาง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต 

กัมมันตภาพจําเพาะเฉล่ีย (Bq/kg)  

ขอมูล 
K-40 Ra-226 Th-232 Cs-137 

1. ทรายชายหาดในยาง 
(จังหวัดภูเก็ต) 

1,843.03 ± 152.49 14.88 ± 3.30 19.19 ± 2.80 0.14 ± 0.11 

2. ทรายชายหาดชลาทัศน    
(จังหวัดสงขลา)5  

 

186.72 ± 10.78 
 

65.79 ± 7.65 
 

100.52 ±12.12 
 

- 

3. ทรายชายหาดสมิหลา     
(จังหวัดสงขลา)6  

 

309.04 ± 24.31 
 

16.81± 4.90 
 

27.24 ± 8.14 
 

- 

4. ทรายชายหาดปากเมง     
(จังหวัดตรัง)7  

 

57.26 ± 2.30 
 

13.06 ± 0.87 
 

6.89 ± 0.37 
 

- 

5. ทรายชายหาดเฉวง         
(จังหวัดสุราษฏรธานี)8 

 

373.30 ± 13.59 
 

18.85 ± 1.45 
 

23.53 ± 2.40 
 

- 

 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกัมมันตภาพจําเพาะในตัวอยางทรายชายหาดในยาง จังหวัด

ภูเก็ตกับขอมูลของทางสํานักงานปรมาณูเพือ่สันติท่ีมีอยูในประเทศไทย และขอมูลของนักวจิัยท่ี
มีอยูท่ัวโลก 

กัมมันตภาพจําเพาะเฉล่ีย (Bq/kg)  

ขอมูล 
K-40 Ra-226 Th-232 Cs-137 

ชายหาดในยาง(จังหวัดภูเก็ต) 1,843.03 ± 152.49 14.88 ± 3.30   19.19 ± 2.80  0.55 ± 0.09  
สนง.ปส. (จังหวัดสงขลา)9  511.04 ± 7.04 71.5 ± 3.13 211.19 ±1.98 1.13 ± 0.49 

สนง.ปส. (ประเทศไทย) 400 48 40 - 
การวิจยัท่ัวโลก 400 35 30 - 
 

ผลการคํานวณหาดัชนีความเสี่ยงทางรังสีในบริเวณชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต 
สําหรับดัชนีความเส่ียงทางรังสีในบริเวณหรือพื้นท่ีตาง ๆ สามารถคํานวณไดจากสมการหรือ

สูตรท่ีไดรับการพัฒนาจากนักวิทยาศาสตรท่ีมีความรูและความสนใจทางดานการตรวจวัดปริมาณรังสี
ในธรรมชาติท่ัวโลก ในท่ีนี้จะใชขอมูลกัมมันตภาพจําเพาะในหนวย Bq/kg ของนิวไคลด 40K  226Ra 
และ 232Th ท่ีแสดงไวในตารางที่ 1 ในการคํานวณหาดัชนีความเส่ียงทางรังสีในพ้ืนท่ีบริเวณชายหาด
ในยาง จังหวัดภูเก็ต จํานวนท้ังหมด 4 ดัชนีความเส่ียงไดแก อัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน10
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กัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม11 ดัชนีวัดความเส่ียงรังสีท่ีไดรับจากภายนอกรางกาย (Hex)
12 และ

ปริมาณรังสียังผลที่ไดรับจากภายนอกรางกายประจําป13 และไดแสดงผลท่ีไดไวในตารางท่ี 4 
ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4  คาเฉล่ียกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด  226Ra  232Th และ 40K  ในตัวอยางทรายชายหาด
ในยาง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 50 ตัวอยางท่ีใชในการเปรียบเทียบกับขอมูลของ UNSCEAR2, 3, 4 
ปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) กัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq) ดัชนีวัดความเส่ียงรังสี
ท่ีไดรับจากภายนอกรางกาย (Hex) และปริมาณรังสียังผลท่ีไดรับจากภายนอกรางกายรอบป 

 

จะเห็นไดวา คาเฉล่ียของปริมาณคากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด 40K ในตัวอยางทรายชายหาดใน

ยาง มีคาสูงกวา ขอมูลท่ีมีอยูของชายหาดตาง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต คาเฉล่ียของสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติเฉพาะในเขตจังหวัดสงขลาของประเทศไทย และคาเฉล่ียของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีมี
อยูท่ัวประเทศไทยและทั่วโลก และเปนปจจัยหลักท่ีทําใหอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) 
กัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq) ดัชนีวัดความเส่ียงรังสีท่ีไดรับจากภายนอกรางกาย (Hex) 
และ ปริมาณรังสียังผลท่ีไดรับจากภายนอกรางกายรอบป ท่ีคํานวณไดในตัวอยางทรายชายหาดจํานวน 
50 ตัวอยางท่ีเก็บจากบริเวณชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต มีคาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งอัตรา
ปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) ท่ีมีคาสูงกวาคาเฉล่ียท่ัวโลกท่ีเผยแพรโดย UNSCEAR2, 3, 4 

 

แผนภาพทางรังสีของนิวไคลด 40K  226Ra  232Th และ137Cs ในตัวอยางทรายชายหาดจํานวน 50 
ตัวอยาง ท่ีเก็บจากบริเวณชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต 

จากการนําขอมูลกัมมันตภาพจําเพาะของของนิวไคลดสารรังสีธรรมชาติ (40K  226Ra และ
32Th) และนิวไคลดสารรังสีท่ีมนุษยสรางข้ึน (137Cs) นี้ ไปจัดทําเปนแผนภาพทางรังสี (radioactive 
contour maps) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปท่ีมีช่ือวาโปรแกรม ArcGIS Version 9.2 ดังได
แสดงในรูปท่ี 2  3  4 และ 5 ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 

กัมมันตภาพรังสีจําเพาะเฉล่ีย
ของตัวอยางดนิ (Bq/kg) สถานท่ี 

Ra-226 Th-232 K-40 

D 
(nGy/h)  

Raeq 
(Bq/kg) 

Hex 

Annual 
External 

Effective Dose 
Rate (mSv/y) 

ชายหาดในยาง (50) 14.88 19.19 1,843.03 95.12 184.24 0.50 0.12 
UNSCEAR2, 3, 4 

(1988, 1993, 2000) 
- 
 

- 
 

- 
 

55 
 

370 
 

1 
 

0.48 
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รูปท่ี 2. แผนภาพทางรังสีของ 
40K รูปท่ี 3. แผนภาพทางรังสีของ 

226Ra 

รูปท่ี 4. แผนภาพทางรังสีของ 
232Th รูปท่ี 5. แผนภาพทางรังสีของ 

137Cs 
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5. สรุป 
 

จากผลการวิจัยท่ีแสดงไวในหัวขอ 4 จะเห็นไดวา ควรมีการตรวจวัดและวิเคราะหปริมาณกัม
มันตภาพจําเพาะของนิวไคลด 40K โดยใชเทคนิคการวัดและวิเคราะหท่ีแตกตางกันออกไป เชน 
วิธีการทางเคมี เปนตน ท้ังนี้เพื่อเปนการตรวจสอบผลการวิจัยท่ีไดในคร้ังนี้ และเม่ือพิจารณาโดย
ภาพรวมแลวโดยใชคาเฉล่ียของกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด 226Ra  232Th และ 40K ในตัวอยาง
ทรายชายหาดจํานวน 50 ตัวอยางท่ีเก็บจากบริเวณชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต ในการคํานวณดัชนี
ความเส่ียงของการไดรับอันตรายจากรังสีท้ัง 4 คา สามารถกลาวไดวา ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและ

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในบริเวณชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต มีความเสี่ยงในการไดรับคา

กัมมันตภาพรังสีจากนิวไคลดกัมมันตรังสีในธรรมชาติยังอยูในเกณฑท่ีปลอดภัย 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผูวิจัยใครขอขอบคุณทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติท่ีใหการสนับสนุนดานทุน
วิจัย ขอขอบคุณทางสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีไดชวยประสานงานเร่ืองการขอทุน
วิจัยและการจัดการตางๆท่ีเกี่ยวของ ขอขอบคุณสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ท่ีใหการสนับสนุนท้ังทางดานเงินทุนบางสวนและอุปกรณท่ีใชการตรวจวัดและวิเคราะห
ขอมูล และขอขอบคุณทาง ผศ. ดร. สมพร จองคํา ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน) ท่ีใหความอนุเคราะหท้ังดานเคร่ืองมือ อุปกรณบางอยางและบุคลากรชํานาญการ 
และทายสุดตองขอขอบคุณ นายศุภวุฒิ เบ็ญจกุล ผูชวยวิจัย และนางสาวธุมวดี ทองนะ นิสิตปริญญา
โท รวมท้ังนิสิตปริญญาตรีทุกทานเปนอยางมากไว ณ ท่ีนี้ ในฐานะท่ีมีสวนชวยเหลือในดานตางๆจน
ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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